
 

  )١(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرباط صاحب



 

 )٢(

 
 
 
 

 
 
 

للناشر حمفوظة الطبع حقوق
التراث وخدمة الدراسات فرع

األوىل ـ١٤٢٢الطبعة م٢٠٠٢–ه

 



 

 )٣(

مرباط صاحب حممد اإلمام
ـ٥٥٦ت(  )ه
داخليالغالفال

 



 

 )٤(

 
 
 

 



 

 )٥(

القرآين ..املطلع
الرحيم الرمحن اهلل بسم

الكَوثَر﴿ أَعطَيناك ِلربِّكفصل. ِإنا
اَألبتر. واحنَر هو شاِنئَك ﴾ِإن
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..اإلهداء

اَألفَاِضل شيوخي ..إىل
السَّلَف ..بقيَِّة

اخلَلَف يف الطريِق ..وأمثلِة
ِمرباط صاِحب اِإلمام أحفاِد ـى((وإىل األعل اجلَد

علَوي أيب ـرموت))آلل حض مدرسِة أفذاِذ أحد
يف ااملُنتشرة ومغار األرِض ..مشارِق

مناذِج على التعرُِّف يف الراغبني اليت((وإىل السَّفينِة
هلَك عنها تخلّف ومن نجا رِكبها ..))من

املُؤلّف
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احلال ..شاهد
 

ـاِمع       ج ـام ِإم ِمرباٍط وصاِحب
ـاِم إم ـل كُ ـلُ أَص ِمنه تفَرَّع

ورا ـهأُولَِئك ورهطُ ـيِّ النَِّب ثُ
ـاِمي ـ للمتع ِم ـالرَّغْ ـ ب وأَوالده

احلداد علوي بن عبداهلل اإلمام
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الشريف النسب سلسلة
وسلم عليه اهلل صلى حممد اهلل رسول

علي الزهراءواإلمام فاطمة السيدة
احلسني

العابدين زين علي
الباقر حممد
الصادق جعفر
العريضي علي

النق يبحممد
عيسى

املهاجر أمحد
عبيداهلل
علوي
حممد

قسم خالع علوي
علي

حممد مرباط((اإلمام ))صاحب

أمحدعلويعلي
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مدينة يف أرض) ١(القدمية))ظفار((هناك ـة))عمان((من منطق ويف
ـبري))ِمرباط(( الك اإلمام مشهد البحر ساحل من مقربة على اهلادئة

ب املعروفحممد علي مرباط((ن .))بصاحب
أحفاده من سواء الزوار عشرات املبارك املشهد هذا على يتردد
ـاج أفج ـن م ـدين الواف من أو بعمان، املنتشرين أحفاده وأحفاد
بني اجلامع اإلمام هذا يف الرجولة تاريخ عمق إىل ينظرون األرض،

بالتجارة االشتغال وبني النبوية واآلداب العلم ـادرنشر الص وتأمني
اهلجري السادس القرن إبان ومرباط حضرموت بني فيما .والوارد

مل ـا مع فيه اندثرت قد عصٍر على وحنن القارئ أيها معي تعال
األولياء مدلول واحنصر أبنائهم، من الكثري قلوب يف الشيوخ أولئك
ـهام س فيه توجهت ومريب، غريب معريف إطار ضمن والصاحلني

واألقال ـادةاأللسن الس ـك أولئ أحبَّ مبن اخلطرية التهم إللصاق م

                                                           
قسمني)١١ إىل ظفار القدمية((: تنقسم مرباط،))ظفار صاحب فيها دفن ظفار((واليت

احلَاليت))اجلديدة حممد بن أمحد ـةتمسيووظي،بأحدثها القدمي عن وتبعد بامسه،
ـ. مبرحلتني النبوي((اه  .))العقد



 

 )١٤(

الدين أئمة شك بال وهم م املُتعلق عقيدة يف طُعن ورمبا األعالم،
املرسلني سيد .وورَّاث

خطر ونرى املُتجرِّئ والتقوُّلَ العصري الرُّكام هذا نعيش وألننا
غ ننفض أن رغبنا واجلهري، السري اخلداع ضحايا يف ـارآثاره ب

وحفيد ابن كل يتعرف كي الرجال، هؤالء وأحفاد أبناء عن الغفلة
الطامعني رغبة حيث من ال هي، حيث من وأبيه جده صورة على

املرسلني سيد بيت آل حساب على واملتسلقني .والكائدين
يف ـهمت أس ـد ق ـان األوط يف املتالحقة املراحل كانت وإذا

الص ا جاد عن املعارف بقافلة ـتعماراإلغراب االس لتخدم حيحة
ـد؛ الفوائ منها والشرقيون الغربيون وجىن واالستثمار، واالستهتار

احلق هو احلق أهلون.. فإن مطاِلب.. وللحق وراَءه حقٌّ يضيع ولن
املطالب وناءِت الظروف صعبِت ـق.. وإن احل ـتعيد نس أن وعلينا

جن أن علينا صعب إذا األوراق صفحات على بأدلته ـهمشفوعاً ل د
واألطواق األبواق زمحة يف .مكاناً

ضد نستثمره أو به نطالب حقٍّ من االستعادة هذه يف لنا وليس
ـد اجلس وْألِم ـازف الن ـرح اجل معاجلة يف نسهم وإمنا بعينه، أحد
ـى عل املخدوع ويتعرف بالطارف، التالد يلحق أن عسى التالف،



 

 )١٥(

كتابه حمكم يف مواله قول خالل من وذاته، ـك﴿: شخصيته أُولَِئ
اقْتِده فِبهداهم اهلُل هدى التوفيق﴾الِذين وباهلل ،.

بترمي علي بن حممد اإلمام ونشأ)١(وِلد العظيم، القرآن وحفظ ،
ـة نعوم ـن م باجلد تتميز نشأةً اهلل ذات يف اجملاهد والده كنف يف

سادة ومن الطريق أراكني من ركن فوالده الذيناألظفار، الفريق،
م ـ العل ـدور ص فهم إنفاقه، بأمثاهلم يليق فيما العمر نفيس أنفقوا
ـري وتفس ـرآن ق جمالس بني ما والتزكية، األدب وشيوخ والتربية
وأعمال وعبادات مجاعات حضور أو وتدريس وأصول، وحديث

                                                           
على) ١( املؤرخنياملؤرخأشكل قول احلامد صاحل قال: السيد بترمي، ـت: ولد ولس

سنة ووفاته هذا يكون كيف إليها٥٥١أدري العلويني حتول قبل وِلد فهل ؟ ـ ه
ـت بن فاطمة وهي النسب، علوية أمه ألن يكون أن يصح ال إذ جبري؟ بيِت عن

أحد أن ينقل مل و جديد، ابن علي بن حممد ـنالشيخ ع بأهله انتقل العلويني من اً
ومخس وعشرين إحدى عام قبل ترمي إىل جبري .مئةبيت

ـه وعم أبيه مع وحتول جبري ببيت ولد مرباط صاحب اإلمام أن فاملستقرب
سنة ترمي إىل عمومتهم قوهلم٥٢١وبين الظاهر وأن ـ، عن: ه ناشئ بترمي، ولد

وسهٍو ص. وهٍم ـ ح((٤٦٥-٤٦٤اه   . ))ضرموتتاريخ
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و العصرالالصاحلات ذلك سادةُ عليه عاش مما .قربات
مالحظة الناشئ على يفوت ـاءوال اآلب عليها كان اليت اجلدية

ـل، والعم م ـ العل قواعد على والدنيا الدين طريف بني جيمعون وهم
يف ـدوي الي ـل العم من فلهم حقها واجملالس العلوم يعطون فكما
ـا م إىل واحلاجِة الِعوِز صفةَ به يدفعون ما اليومي والكسب الزراعة

الناس أيدي .يف
نشأ مرباط((وهكذا ـاًمالزم))صاحب ومتعلم ـده لوال دؤوباً اً

والده به وزجَّ ملآربه، قضائه وأساليب ومواقفه جتارته من ومستفيداً
أنضجوه بل عليه خبلوا ما الذين األكابر الشيوخ أحضان إىل مبكراً
نظرنا حنن إذا العجب ويزول والظاهر، الباطن بالفتح لَهاته وفتقوا

الفضل هلم كان الذين الشيوخ هؤالء ـديف بع شخصيته تكوين يف
منهم ، :والده

بافضل . مل سا العالّمة .)١(الشيخ
                                                           

إىل) ١( نسبه وينتهي بافضل، عبدالكرمي بن فضل بن مل سا عصره يف اإلسالم شيخ هو
وخترج حضرموت يف تتلمذ األنصار، إىل ينسبه وبعضهم ومذحج، العشرية سعد
ـيم العظ عبد بن حيىي وتلميذه قسم خالع علوي بن علي اإلمام ومنهم بعلمائها،

.احلامتي
بالتوس مل سا الشيخ ـنميتاز م ورحل والعربية، والعقلية الشرعية العلوم يف ع
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بصري . بن مل سا .) ١(اإلمام
                                                                                                                             
العلم لنشر وقته بذل حضرموت إىل عاد وملا عاماً، أربعني حوايل العراق يف أجلها
العلم كتب من كثرية أمحاالً معه حضرموت إىل وأدخل السين، املذهب .ونصرة

عليها تدل شعريةٌ فلسفةٌ له كبري وشاعر حنرير ملٌ عا مل سا ـيدته((والشيخ قص
مطلعهاواليت،))الفكرية بيت وثالثني مئة على :تزيد

اَألجِر ِمن اجلَِزيلُ احلَظ لَك ـِر        هِنيئاً الِفكْ ِمن عِظيماً باباً فَاِتحاً أَيا
ـوان وحي ونبات ومعادن ونار وماء مجاد من الطبيعة عناصر فيها ووصف

الشاطر السيد سرد وقد وغريها، يفوأمثار التاريخ((ي ـفحة))أدوار ص منها أجزاء
لطيف١٩٧-١٩٥ كتيب يف حديثا طُبعت وقد ،.

التالوة أحزاب قراءة قواعد بوضع ترمي أهل على املنة له بافضل مل سا والشيخ
عاش وقد املساجد، بعض يف اليوم إىل مستمراً الترتيب هذا والزال مساجدها، يف

و االجتماعي موقعه له مكرماً ـيممعززاً تعظ زاد مما عمره وطال أقرانه بني العلمي
ـي عل ـن ب ـد حمم القاضي ولتلميذه اإلسالم، بشيخ بعضهم لقبه حىت له، القوم

فيها يقول قصيدة :الظفاري
ـةً رتب ـائِل الفض يف فَضٍل ابن ـِورنالَ ـ مغ أو ـد ـ منِج ـتِطعها ـ يس مل
ـ ـ اخللي ـراب وِإع ِإدِريِس ابِن وماِفقْه واإلسكندرـِل سقراطُ حوى
ـٍد أَحم ـِريعةُ ش ـِلمت س ٍمل ـرفبسا ـ يكِْس أو ـا ـ َ قَنا ـؤود ـ ي ـا ـ عم
سنة بترمي بافضل مل سا الشيخ بن٥٨١تويف مل سا اإلمام تالميذه ومن ـ، ه

سنوات سبع حياته من املقدم الفقيه وأدرك مرباط، وصاحب  .بصري

عبداهلل) ١( بن بصري بن مل سا يفهو ـأ نش املهاجر، أمحد ابن عبداهلل بن بصري بن
وحديث تفسري من العلوم بدرس واشتغل العظيم، القرآن وحفظ بترمي، علمية بيئة
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اخلطيب . إبراهيم بن علي العالمة .) ١(الشيخ
ـى عل الناس وأمجع التصدر، يف مبكراً علي بن حممد اإلمام برز
أفجاج من الركبان إليه وسعت بالبنان، إليه وأُِشري وتقواه، صالحه

واالستجازةاألرض والتربك العلوم .ألخذ
صاحب عنه الضوي((كَتب البهاء متقناً: فقال))غرر إماماً كان

والعمل العلم يف عصره واحد العلوم مجيع يف .)٢(متفنناً
ـداهلل، وعب علوي ولداه ومنهم عصره، أهل من مجلة به وانتفع

                                                                                                                             
بإتقان، العلوم يف وخترج واحلجاز، اليمن إىل العلم سبيل يف ورحل وأصول، وفقه

وتفس العالية األسانيد يروي وجعل العلوم، ا ونشر ترمي إىل عاد ـرآن،مث الق ري
كالشيخ الكثري به وخترج فج، كل من املريدون وقصده حضرموت، به وانتعشت
والشيخ باعيسى أمحد والقاضي بامروان أمحد بن علي والشيخ اِحلب أيب بن حممد
ـنة س ـرمي بت مل ـا س اإلمام مات وقد املقدم، الفقيه واإلمام اخلطيب حممد علي

ـ٦٠٤ اه  .ودفن

بن) ١( علي الشيخ ذكرههو ما على نسبه ويرتفع اخلطيب، علي بن إبراهيم بن حيىي
الشفاف(( ـه،))اجلوهر عن اهلل ـي رض اجلليل الصحايب احلمريي عباد بن أمحد إىل

ـويف ت بالعمل، املقرون العلم من وافر نصيب مع والصالح والورع بالزهد عرف
اجلمعة ليلة سنة٢٤بترمي أول ـر٦٠٩ربيع الفُ مقربة يف ودفن ـ ـ. يطه ـ اه

الشفاف((  ) .٦٠: ١())اجلوهر

 .بتصرف١٣٠ص))الغرر(( )٢(
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الفق شيخ بامروان أمحد بن علي العالمة الشيخ به ـدم،وانتفع املق يه
ـب اخلطي حممد بن علي والشيخ باعيسى، حممد بن أمحد والقاضي

الوعل((املعروف ـن))بصاحب ب حممد الشيخ عنه أخذ ظفار ومن ،
علي بن بسعد امللقب الشحر((علي ـن))صاحب ب ـي عل والشيخ

عصره أهل من وغريهم الظفاري .عبداهلل

بن حممد اإلمام احلاللكان طلب يف راغباً العمل إىل مياالً علي
ـالب ط كتشجيعه بالفالحة األرض كنوز استخراج على مشجعاً
ـان ك وهلذا واملدارسة، باملطالعة العلم كنوز استخراج على العلم

إىل الذهاب جبري((دائم يشرف)١())بيت وهناك وأوالده، أهله ومعه
وا احلبوب وزراعة النخيل غراس على وأخذبنفسه بأنواعها، لبقول

العمل من لتستفيد العاملة األيادي ويستوعب الزراعة أعمال يوسع
ـب ويرت ـة الزراعي م ـ باملواس يعتين وكان الثمر، من نصيباً وتنال

                                                           
جبٍري(() ١( أول))بيت كان تقريباً أميال ثالثة مبسافة ترمي عن تبعد صغرية زراعية قرية

ـاؤه أبن ـا عليه تواىل مث املهاجر أمحد بن عبيداهلل بن علوي اإلمام فيها عمل من
 .وأحفاده



 

 )٢٠(

يف سواء واحلبوب الثمر الستيعاب يف))ترمي((املخازن جبري((أو ))بيت

ورد وقد الواحد، العام يف حماصيله كثرة يف أسهم ـزممما ع إذا أنه
إىل ترمي جبري((من ـاء))بيت النس ـوم تق اخلريف موسم جميء عند
وقم من)١(بكنس املنبوذ الطعام من فيجتمع احلبوب بقايا من خمازنه

الرسول مبد أمداد عشرة من حنو والقهاول قهاوالً، مثانني إىل أربعني
وسلم عليه اهلل .)٢(صلى

يف ـارة بالتج الزراعة جانب إىل ـوبواشتغل واحلب ـة األطعم
طريق على وخاصة ـاد ) ظفار–حضرموت( وغريها، اعت حيث

ساحل إىل أمره بداية منذ ـدعوة))ظفار((السفر ال ـر نش ـرض لغ
ـذ يأخ وقد البضائع، ومحل التجارة باشر مث والراحة، ولالستجمام

نواحي يف وميكث وحمبيه أوالده ـىت))ظفار((معه ح عديدة شهوراً
وعر هناك ـذهباشتهر امل انتشار فضل له وكان والعام، اخلاص فه
أرض يف حوهلا))املهرة((الشافعي ـل،)٣(وما قبائ ـرة((وصارت ))امله

احلط))ظفار((و التجارة قوافل واعتادت ألمره، وتطيع خفارته اب

                                                           
وتنظيف: أي) ١(  .كنس

الشفاف(()٢(  .٣٥٤ص))الغرر((و) ٥٨: ١())اجلوهر

احلضرمي(() ٣( التاريخ الشاطري))أدوار أمحد بن حممد  ).١٦٢: ١(للسيد



 

 )٢١(

من جبري((والترحال أحد))ظفار((إىل))بيت يستطيع ال محايته، حتت
العساكر أو البدو جارهمن يؤذي أو عهده خيون أو ذمته خيفر . أن

يف له روحية،))ظفار((وكان وهيبة شرعية وفتاوى علمية جمالس
إىل اخلوارج،العقيدة))ظفار((وأدخل من أهلها كان أن بعد السنية

كما السنة أهل إىل عقائدهم وحيول مبذهبه يقنعهم أن استطاع وقد
حضرموت حال اجل،)١(هو هذا يف املهاجر،فكان جبده مقتدياً انب
يف الشاطري ـذهب: ))األدوار((قال م ونشر أدخل املهاجر فاإلمام

وكما ظفار، يف نشره مرباط وصاحب حبضرموت، الشافعي اإلمام
ف حضرموت إىل البصرة من األول ـاطقدهاجر مرب صاحب هاجر

املهاجر به قام الذي الدور بنفس قام كما ظفار، إىل حضرموت من
ق واملذاهبعند الطوائف بني الفنت إمخاد من حضرموت إىل دومه

ـها كل املخالفة اجلماعات له انقادت حىت األمر بزمام ،)٢(واألخذ
وذاع أمره اشتهر وفيها مبرباط، ظفار أرض يف الدائم مستقَرُّه وكان

.)٣(صيته

                                                           
السابق) ١(  .املرجع

السابق) ٢(  ).١٩٣: ١(املرجع

إىل) ٣( واجملالس))مرباط((ونقل واحلزوب األذكار يف ترمي وتراتيب عادات من كثرياً



 

 )٢٢(

ـاذخ الب ـالكرم ب ظهوره بداية منذ علي بن حممد اإلمام اشتهر
ـوامو الع ـار ص حىت واخلري، الرب أوجه يف اإلنفاق وكثرة السخاء

قيل حيث حاله وصف يف ـة: يبالغون مئ ـل أه على ينفق كان إنه
رواية ويف اإلنس، عن فضالً اجلن من وعشرين: بيت مئة أهل على

ـعٍة وس النفقة يف سعٍة على يدل فاألمر اخلرب صحة كانت وأياً بيتاً،
احلال .يف

ذل على ـاحبويدل ص ـيافه أض ـرة كث عن أورده ما أيضاً ك
الشفاف(( اهلل: بقوله))اجلوهر ـي رض ـي عل بن حممد الشيخ كان

ألهله فقال ميِّت فمات كثٍري، خلٍق على ينفق طعاماً: عنهما اصنعوا
قالوا امليت، ـي: ألهل ره وال دقيق وال طعام عندنا ـال)١(ما فق ،

واخبزوها: الشيخ التخامري .امجعوا
أواينوكانو يف يبقون كل))الرهي((ا يف املعجون الذرة دقيق من

يسمونه يسرياً شيئاً ـه))التخمورة((واحد ب ـر ليخم ختامري ومجعها
قال فيها، يضعونه الذي فمألت: الفطري وخبزوها التخامري فجمعوا

                                                                                                                             
و الصلوات ذلكوأوراد وغري املناسبات  . أدعية

املطحون: الرهي) ١( احلب  .عجينة



 

 )٢٣(

خبز جفان سبع ذلك من .) ١(هلم
صاحب فيه :))الغرر((قال

بِع مجٍد شرفَي ـِلحوى مفَصَّ م        قٍْد ـ معظ ـوِم العل يف ـب جني إمام
ـي معتِل ـِة باملَهاب ـد حِمي وِهمَّةٍ     مِجيد سخاٍء ذُو عطُوف رؤوف
ـِل تفَضُّ ـع م حازه وجاٍه ذُو      وِعلٍْم عاِلم سِخيٌّ ـزحِليم ـ اهٍةن
ـي ممتِل ـاهلِل ب اإلنعاِم ِمن مِزيٍد مِن ـىشِريف عل ربَّه شاِكر يف

يف احلداد اإلمام :فقال))امليمية((ووصفه
ـاِمع ج ـام إم ِمرباٍط ـاِموصاِحب ِإم ـل كُ ـلُ أَص ـه ِمن تفَرَّع
ــه ورهطُ ــيِّ النَِّب ورَّاثُ ــك ـاِميأُولَِئ ـ للمتع ِم ـالرَّغْ ـ ب وأَوالده

أ علىتفَنَّن يدل مما مرباط، صاحب وصف يف التراجم صحاب
مؤلف وصفه فقد حاله، وسمو مقامه ـوي((علو الض البهاء ))غرر

ـارف: بقوله الع ـبري الك الصفوة، الشيخ الفقيه القدوة، اإلمام هو
الغامرة، والربكات الزاهرة، واآليات الباهرة، الكرامات ذو الشهري،

ال واألحوال العلية، ـودواملقامات أس ـد أس األحوال، قطب سنية،
                                                           

الشفاف(() ١(  ) .٥٧: ١())اجلوهر



 

 )٢٤(

.)١(الرجال
صاحب أيضاً وصفه آخر موقع :فقال))الغرر((ويف

املشايخ شيخ ا، ومتفرقا الفضائل أشتات جامع الضرغام السيد
ـالكني، الس مريب األنام، من األفاضل العلماء عقد ويتيمة األعالم،

قصبات حائز الكرام، عمدة اإلسالم، شيخ املريدين، ـبققدوة الس
املعايل ذرى راقي السباق، مرحلة يف الفضالء سابق اإلطالق، على
ـر النحري ـي، األرحي ـخي الس اإلنفاق، كثري اجلود حبر باالتفاق،
ـل وكم العارفني أحد العامل، اهلمام الكوامل، احملاس ذو اللوذعي،
ـد أح والدقيقة، العريقة األصالة ذو الكامل، اجلد األماثل، األولياء

ا ـديعلماء املقت الدين، ملقامات السالك احلقيقة، ومشايخ لطريق
املرسلني قال.. بسيد أن العلوم: إىل مجيع يف متفنناً متقناً إماماً كان

ـورع وال ـد الزه يف ـه وقت وحيد والعمل، العلم يف عصره واحد
ـان، مك كل من لالستفادة الطلبة قَصده العبادة، وصفاء والصالح

ك ـزألنه للمستن الدفني ـوها وه زاخر، حبر العلوم يف فإنه فيدين،
وباملعرو مزيل منكر ـهلكل عقل ـش أده وشاهده رآه من آمر، ف

ـة هيب وله الزاهية، أحواله بكمال لُبَّه وحيَّر الباهية، حماسنه جالل
                                                           

 . ٣٥٣ص))الغرر(() ١(



 

 )٢٥(

ـه ول اجلباه، على منه تزهر اجلمال جة وشوارق حمياه على تلوح
واجلمال احلسن وسواطع والعام، اخلاص عند واجلاه احلسن الصيت

وع واإلفضال، بالرأفة ومقرونةٌ فيه ـةمطبوعة الرباني ـارف املع لوم
والسطوة اجلربية وذوو ابه، والسالطني امللوك وكانت إليه، مسندةٌ
ـول القب وله الرفيع، اجلامع والصيت الوسيع اجلاه له وكان ختافه،
ـيمن ال جبهات وأخباره علومه وانتشرت والعام، اخلاص عند التام

أئمةٌ به وخترج منها، اآلفاق طبق انتشارا وظفار سادةوحضرموت
وإفادة، درجات وعلو وزهادة، وكرٍم تامٍة معرفٍة ذَووا قادة أعالم
ماطراً، وغيثاً زاخراً ِخضماً والسخاء اجلود يف عنه اهلل رضي وكان

ماهراً ساحباً واملقامات واألحوال املعارف .ويف

يف أم١٣١ص))الغرر((جاء ـاط((أن مرب ـهوأم))صاحب أخي
جديد ابن علي بن حممد الشيخ بنت فاطمة الشريفة هي .حسني

فهم مرباط صاحب ذرية :وأما
مرباط) ١( صاحب حممد بن : علوي

ببلدة تويف أشعرياً، شافعياً مستقيماً عاملاً عارفاً سخياً جواداً كان



 

 )٢٦(

سنة هم٦١٣ترمي األوالد من ثالثة وخلف ـ، :)١(ه
علوي.١ بن متأمحد أول وهو ـه، الفقي ـل قب بترمي صوف

يف حسان ابن وذكره بقليل، قبله تويف ،))تارخيه((املقدم،
ـيوخ الش أم ـاهلل ب العارفة الشيخة هي بنتاً إال خيلف مل
ـداهلل عب ـيخ والش علي الشيخ أم وهي أمحد، بن فاطمة

وست اخلمسني عشر يف أمحد الشيخ تويف مئةباعلوي،
ب٦٥٠ علي بالفقيه وتفقه اهلجرة، بامروانمن أمحد .ن

علوي.٢ بن ببالدعبدامللك ذرية له ذو))بروج((، باهلند،
ـه وفات ـن ع شيٌء يعرف مل مرضية، محيدة ،)٢(سرية

ـنإ:ويقال م ـد عائ وهو اهلند إىل الريح نفاه مركباً ن
وأجنب وتزوج أمره وعال صيته ظهر وهناك .احلج،

علوي.٣ بن الطرعبدالرمحن وسلوك الفضل حائز ـة،، يق
كتاب كان فقيه، ورع ـن))الوسيط((زاهد م ـزايل للغ

ووِصف أمحد، امسه ابنا أعقب حمفوظاته، من أو منقوالته

                                                           
ألربع١٣٤ص))الغرر(() ١( االثنني يوم بترمي حممد بن علوي الشيخ وفاة وكانت ،

سنة القعدة ذي من ـ٦١٣خلت  .ه

السابق)٢(  .املصدر



 

 )٢٧(

بتحقيق الغزايل))الوجيز((أمحد كتب ومقروءاته وحفظه،
بن عبدالرمحن الفقيه على قرأهنَّ الشريازي، إسحاق وأيب

عبيد أمحدأيب بن والفقيوعلي مروان أيب املقدمبن . ه
مرباط) ٢( صاحب حممد اإلمام بن : عبداهلل

ـام اإلم ذكره عصره، وحيد العامل مل العا الرحلة احملدث اإلمام
بن أبوالقاسم الشيخ اإلمام يعقبه له إجازة يف القَلِْعي علي بن حممد

من األول اجلزء يف مكتوبة ماضي بن الترمذي((فارس إن : ))جامع
ماضي وابن يقرأ االشريف ـور ص ـذه وه بقراءته، : أي–يسمع

وغريه: -جازةاإل الترمذي عيسى أيب جامع هلما ـه. أجزت وكَتب
سنة وذلك القلعي، علي بن ـل٥٧٥حممد أفض صاحبها على ـ ه

والسالم . )١(الصالة
مرباط) ٣( صاحب حممد اإلمام ابن :علي

ـ وراعي املقدم أبوالفقيه وهو حذوه، وحذا والده، طريق هسلك
بترمي،ومؤدبه .تويف

مرباط) ٤( صاحب حممد اإلمام ابن :أمحد
أم زينب الشيخة هي بنت سوى يعقب مل العاملني، العلماء من

                                                           
ص) ١( السابق .١٣٣املصدر



 

 )٢٨(

توفيت أوالده، وأم املقدم الفقيه وزوجة سنة١٢الفقراء شوال
ـ٦٩٩ . )١(ه

ظف من مرباط مبدينة علي بن حممد اإلمام ـنةتويف س ـة القدمي ار
ومخس وستني اهلجرةنيف من ـام،)٢(مئة ومق ـكن مس ا وكان

ـريات اخل من يديه على اهلل أظهره ملا حممود، وذكر وموقع مشهود
ـلوك س ـتقامة واس سرية حسن مع والعامة اخلاصة واملنافع اجلمة
ـالعزائم ب ـذ األخ يف وصدق التجارية، املعامالت يف حاجز وورع

على اهلل أظهر طولحىت مع والعام، اخلاص وهابه الكرامات، يديه
حىت احلسنة، واملوعظة باحلكمة نشره يف عظيم وصرب العلم يف باع
ـن وحس إنفاقه وعظيم أخالقه بكرمي وتأثروا البادية، قلوب تألف

مواقفه وثبات .صمته
ـتأنس اس حيث عميم، ونفع عظيم، أثر بينهم لوفاته كان وهلذا

وا احملبون ـنمبقامه م ينشره كان ما بينهم ضرحيه وجدَّد ملتعلقون،

                                                           
ص) ١( السابق .١٣١املصدر
يف) ٢( الشاطري أمحد بن حممد السيد وفاته ـ٥٥٦بسنة))األدوار((حقق  . ه



 

 )٢٩(

ـذه تالمي ـردد بت احلسنة، واملوعظة باحلكمة اهلل إىل والدعوة العلم
أحد مدفنه صار حىت مرة، بعد مرة الزائرين وجميء عنه واآلخذين

ظفار بلدة يف البارزة مل .املعا
ـؤثرةٌ م بصمات هلم كانت الذين الصاحلني الرجال أن واملعلوم

م حيا ـاً-يف خصوص واإلسالم بالشريعة ارتباط ـل-وذات تظ
ـة الرؤي ذات األجيال لربط قَِوياً روحياً عامالً ومشاهدهم آثارهم
يف ـه وتقويت ـان، باإلمي شرعاً العالقة هذه مبدلول الواعية السليمة

اإلنساين .اإلحساس
ـالس وجم بذكرياته حياً علي بن حممد اإلمام زال ال مرباط ويف

وتآلفح تذكرتضراته، على املتالحقة األجيال من اآلالف قلوب
م ـ العل هذا وبقي بل العالية، وصفاته وأخالقه آدابه وإشاعة مواقفه
ا وبداو املنطقة شعوب بني الودي االرتباط أسباب من سبباً اخلالد
ـيمين ال التاريخ وثائق بني العرى توثيق أسباب من وسبباً جهة، من

حيتذوإي،) ١(والعماين كي املتأخرين لدى اهلمم األوائلواقاظ حذو

                                                           
يف) ١( الشاطري أمحد بن حممد السيد ـألة) ١٩٢: ١())األدوار((أشار املس هذه إىل

عليه: بقوله متر حني خفارته يف تسري القوافل أن قدمنا جبري((وقد يف))بيت وهو
ـنيا ب ـات العالق حتسني يف بدوره ويقوم ظفار، تصل حىت بالعلوية املسماة لبلد



 

 )٣٠(

واحملبة والرمحة السالم مبدأ وإشاعة والعملي، العلمي التأثري مشول يف
واحلروب السالح واستعمال للقوة احلاجة دون الشعوب .بني

التارخي العلمية املعرفة قضية ممثلإن األةية رجاله مواقف فذاذ،يف
القر املعرفة هذه بالشرعئاوإعادة املقيدة املعاصرة املعرفة بأسلوب ية

ـيلة وس ـم أعظ ـِييس التَّس شوائب من اخلالص احملض اإلسالمي
حِقيقَةَ املُنظمِة النورانية ملعرفة عموماً ولإلنسانية خصوصاً للمسلمني

وروحاً مادة .احلياِة
ا يف اإلسالمية الفتوح وشهداِء اهلِل أولياِء ومشاهد آثار ملوما لعا

مشاهد وكذلك الواعي، املعريف املدلول هلذا وواضح بيِّن منوذج إالّ
احلق مبوعودات وإمياناً صدقاً م در يف سار ومن البيت آل ومراقد
م ـ مه وشحذ جتديد يف استغالله أُحسن إذا كله هذا فإن سبحانه،
ـان اإلنس صناعة يف سيسِهم اجملددة احلضارة بعفن امللوثة األجيال
العصرية احلياة وبني ومواقفهم بالصاحلني االتصال شرف بني اجلامع

والعملية العلمية ا .ومثرا

                                                                                                                             
واملنجوية حضرموت بداخل الراشدية ـن–الدولتني م ـِه منجِوي ـين ب إىل نسبة

احلَ قبل العهد ذلك يف ظفار يفكانمما))املهرة((ببالد-وظيبسالطني ـر أث ـه ل
البلدين يف األحوال  . حتسني



 

 )٣١(



 

 )٣٢(



 

 )٣٣(

 
٥ القرآين املطلع
٧ اإلهداء
٩ احلال شاهد
١١ النسب سلسلة
١٣ املدخل
١٥ ونشأته ميالده
١٩ والتجارة بالزراعة اعتناؤه
٢٢ وسخاؤه كرمه
٢٣ حلال التراجم ومقامهوصف ه
٢٥ أحفاده مرباط صحاب أسرة
٢٨ ظفار يف علي بن حممد اإلمام


